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�سيناريوهات 
كثيرة �أعددتها 

في مخيلتي 

و�أنا �أتفح�ص �أبو�ب �لبيوت في �سارع 

 �ل�سيخ جر�ح، للعثور على
ّ
رئي�سي من حي

بيتها، و�أنا �أتبع �سرحها: ''�لدرج �لثاني بعد 

�لحالق، �نتبهي م�ص �لدرج �لأول، �لأول بودي 

 بنظرة �سريعة على 
ّ
عند �لم�ستوطنين.'' �أمر

�لأ�سالك و�لكامير�ت قرب �لدرج �لأول، 

و�سرعان ما تدفعني �لريح �إلى نزول �لدرج 

�لثاني، و�أنا �أت�ساءل كيف تحتمل وجود 

ن�سب �أديب ح�سني*

 كيف علّمت هند �حل�سيني

�أطفال دير يا�سني �لتحليق

ُتعتبر هند طاهر �لح�سيني )1916 – 1994(، �لمنا�سلة و�لر�ئدة �لتربوية و�لنا�سطة 

�ل�سعب  لخدمة  حياتهن  كرّ�سن  �للو�تي  �لمقد�سيات  �ل�سيد�ت  �أبرز  من  �الجتماعية، 

�لفل�سطيني، ورعاية �الأيتام و�لفقر�ء.

ومن �أهم تجاربها/�إنجاز�تها، ''د�ر �لطفل �لعربي'' �لتي ق�ست معظم حياتها في 

خدمتها، وعملت جاهدة على توفير كل ما ي�ستلزم �سمودها وتطورها من دعم ومال 

بم�ساعدة �أ�سدقائها و�لمانحين من �أنحاء �لعالم كافة.

وهذه �لمقالة ت�سعى للإ�ساءة على جانب من حياة هند �لح�سيني، يتعلق بظروف 

�إن�ساء �لد�ر، وتجربة تطويرها.

�ساف  محمود  �أخوي  لّما  �ل�سبح  �أربعة  �ل�ساعة  كانت 

�لبلد،  �أهل  �سّحى  �لبلد،  على  �لنمل  زي  فايتين  �ليهود 

بتنا �إمي �أنا و�إخوتي 
ّ
وكان �ل�سرب على بيتنا كثير، وهر

''روحو�  قالتها:  كلمة  و�آخر  �لبيت  من  �ل�سغار  �لثنين 

�أودعتكم �للـه''.

* كاتبة فلسطينية.
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�سمن 254 �سخ�سًا قتلهم �أع�ساء من 

ع�سابات �إيت�سل وليحي �ل�سهيونية في قرية 

دير يا�سين �لو�قعة �سمالي غربي �لقد�ص، 

و�لتي �قُتحمت عقب ��ست�سهاد �لقائد عبد 

�لقادر �لح�سيني في معركة �لق�سطل.2 �نت�سر 

خبر مجزرة دير يا�سين وم�ساهدها �لمروعة 

في �أنحاء فل�سطين، �لأمر �لذي �أثار كثير�ً من 

�لخوف في قلوب �لفل�سطينيين، وجعل عدد�ً 

كبير�ً منهم يحزم �أمره للرحيل، خ�سية �أن 

يكون م�سيرهم وم�سير عائالتهم م�سابهًا لما 

حّل بهذه �لقرية.

قال مناحم بيغن )رئي�ص �لحكومة 

�لإ�سر�ئيلية �لأ�سبق(، عن نتائج مجزرة دير 

يا�سين: ''كان لهذه �لعملية نتائج كبيرة غير 

متوقعة، فقد �أ�سيب �لعرب بعد �أخبار دير 

يا�سين بهلع قوي، و�أخذو� يفرون مذعورين.''3

على �لرغم من قتل معظم �سكان �لقرية، 

فاإن عدد�ً من �لأطفال نجو� وبقو� في قيد 

�لحياة، وجمعتهم �لع�سابات �ل�سهيونية في 

�ساحنة و�ألقت بهم في حي �لم�سر�رة قريبًا 

من باب �لعمود �سمالي �لبلدة �لقديمة، وباب 

�لخليل في �لجهة �لغربية للمدينة.4 وهنا يبرز 

�ل�سوؤ�ل عن م�سير هوؤلء �لأطفال �لذين لم 

يعثرو� على عائالتهم. �إلى �أين ذهبو� وكيف 

�أمكن �لتعامل معهم وعالجهم، عقب هذه 

�لظروف �لمهولة �لتي و�جهوها في طفولتهم؟

في هذ� �ل�سياق يظهر فور�ً ��سم �ل�سيدة هند 

طاهر �لح�سيني )1916 - 1994( من �لذ�كرة 

�لفل�سطينية. ففي ظهر يوم 1948/4/9 كانت 

�لح�سيني في طريقها لح�سور �جتماع دعا �إليه 

رئي�ص �لبلدية �آنذ�ك �أنور �لخطيب لبحث �أحو�ل 

�لمدينة، فالتقت بمجموعة من �لأطفال تتر�وح 

�أعمارهم ما بين 2 و12 عامًا، قرب كني�سة 

�لقيامة، فتوقفت م�ستف�سرة عن �سبب وجودهم 

�لم�ستوطنين قربها، بعد �سدمات �لطفولة كلها. 

ين و�أ�سمع �سوتها ول �أعلم خلف �أي 
َ
�أطرق باب

باب هي، حتى ُفتح �أحدهما، لتطل تلك �لعجوز 

�لم�سرفة على �لثمانين خلفه. �سرُت خلف 

م�سيتها �لمتثاقلة و�سعور بالأ�سف يد�خلني، 

لأنني �أدفعها �إلى مغادرة غرفتها تجاه حو�ص 

بيتها في هذ� �لطق�ص �لبارد و�لماطر.

لم �أقل لمريم بركات �أنني حين عرفت 

بوجودها، وتمكنت من �لو�سول �إلى رقم 

هاتفها عن طريق �سديقة من �لحي، كدت 

�أرق�ص فرحًا كاأنني عثرت على كنز، بعدما 

ن �ساركوها �لتجربة 
َ
ف�سلت في �لو�سول �إلى م

ذ�تها. �أعّدت لي �لقهوة وهي ت�ساأل عن �سبب 

بحثي عنها، وكيف تمكنت من �لو�سول �إليها، 

وحين جاءت لتجل�ص قبالتي بوجهها �ل�سمح، 

�أدركت �أنها �ستك�سف كثير�ً من �لمعلومات 

�لتي �أحتاج �إليها.

 ما 
ّ

بد�أت مريم )مو�ليد 1939(، تق�ص

ح�سل في دير يا�سين في ذ�ك �لفجر من 9 

ني�سان/�أبريل 1948، وكيف وّدعت �أمها من 

دون �أن تدرك �أنها لحظة �لود�ع. وم�ست مع 

�أخويها، تتبع �أقاربها و�أهل قريتها من مكان 

�إلى �آخر، وهي تنظر �إلى �لخلف، �آملة �أن تطل 

�أمها �أو �أحد �أبناء عائلتها، لترى �لحزن يرت�سم 

على مالمح �سقيقها وخالها في عين كارم. تم 

و�سعها مع �أخويها وعدد من �لأطفال �لناجين 

في �ساحنة طافت بهم �أحياء �ليهود �لذين 

هزئو� بهم، ثم �أُنزلو� عند باب �لخليل، وُنقلو� 

�إلى غرفة في قرية �سلو�ن جنوبي �سرقي 

�لقد�ص. �لتقت بعد ب�سعة �أيام بزوجة �أبيها 

فاأخبرتها بالحقيقة، وهي �أن �أمها وو�لدها 

و�ثنين من �إخوتها، وجّدها وعمها قد قتلتهم 

�لع�سابات �ل�سهيونية في قريتها دير 

يا�سين.1 وهكذ� بات �أبناء عائلة مريم من 
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في  و�سعناهم  طفاًل  وخم�سين  خم�سة 

�لبلدة  في  �لح�سر  �سوق  في  غرفتين 

يومها  جعبتي  في  يكن  ولم  �لقديمة، 

�آليت على  �سوى 138 جنيهًا فل�سطينيًا. 

�إذ  �أموت معهم،  �أو  لهم  �أعي�ص  �أن  نف�سي 

ت�سورت وكاأن �ل�سعب �لفل�سطيني �سوف 

�أولئك.. وكيف  محى وينقر�ص لو مات 
ُ
ي

محى �سعبنا �لعظيم؟ ل و�ألف ل..
ُ
ي

بعدها  و�أ�س�ست  �لفكرة  بد�أت  وهكذ� 

�لعربي  �لطفل  د�ر  جمعية  قليلة  باأ�سهر 

في �لقد�ص.6

في تلك �لمرحلة �أخذت �لح�سيني �لأطفال 

كم�سوؤولية ذ�تية، وعند �لطالع على تف�سيالت 

تجربتها، وبلوغ عدد �لأطفال �لذين �سملتهم 

رعايتها 125 طفاًل، خالل خم�سة �أ�سهر بعد 

هناك في هذه �لظروف �ل�سعبة، لتخبرها 

 بقريتهم دير يا�سين. 
ّ
ا �ألم

ّ
�لفتاة �لكبرى عم

طلبت �ل�سيدة هند من �لأطفال �نتظارها 

وتوجهت �إلى �لجتماع لتخبر �لحا�سرين بما 

ر�أت، فقال لها �أنور �لخطيب �إنهم حا�سرون 

لمناق�سة م�سكلة جميع �لالجئين �إلى �لقد�ص، 

فاأخبرته �أنها �ستتوجه فور�ً �إلى محاولة �إيجاد 

ماأوى لهوؤلء �لأطفال.5 تقول �لح�سيني عن 

قر�رها بجمع �لأطفال:

�ساء  �لذين  يا�سين  دير  �أطفال  كان 

�لمجزرة  تلك  من  ينجو�  �أن  �لقدر  لهم 

بوؤ�ص  ظاهرة  �أكبر  �لرهيبة،  �ل�سهيونية 

و�سقاء.

على �لأثر، وفي خالل �أ�سبوع، جمعُت 

�لتميمي  �أمين  عدنان  �ل�سيد  بم�ساعدة 

هند �حل�سيني �أمام تلميذ�ت �لد�ر.

�مل�سدر: موقع ''د�ر �لطفل �لعربي''، يف �لر�بط �الإلكرتوين �لتايل:

http://www.dartifl.org/ar/ar/10/100/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%
D9%8A%D8%A7%D8%AA.htm
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دعتها �إلى نقل �لأطفال �إلى �ل�سكن معها في 

�لدير بدًل من �أن تذهب هي �إليهم في �سوق 

�لح�سر.10 وندرك بهذ� �أن �لنتقال �إلى مكان 

�أكثر �ت�ساعًا، ووجود �ل�سيدة هند قرب �لأطفال 

ومعهم، منحهم �لأمان و�سّكل �أول �لحلول 

لم�سكالت �لأطفال �لنف�سية.

��ستمر هذ� �لحل في �لتطور، فانتقلت 

�ل�سيدة هند مع �لأطفال بعد �لهدنة في �أيلول/

�سبتمبر 1948، �إلى بيت جدها حيث ن�ساأت 

في حي �ل�سيخ جر�ح، فبات �لأطفال ينامون 

معها في بيتها، كما �أن �لم�ساحة �لمحيطة 

بالبيت �أتاحت �أمامهم �لفر�سة للعب.11

وتلوح �بت�سامة على وجه مريم عند �سوؤ�لها 

عن �لنتقال �إلى �لبيت في �ل�سيخ جر�ح، 

فتقول: ''كانت غرفة �ل�ست هند جنب غرفتنا 

بال�سبط، وكانت د�يمًا تفيق مرتين بالليل 

ع�سان تطل علينا.'' وت�سيف مريم �أن �لح�سيني 

كانت تح�سر حاًل �إذ� ما بكى �أحد �لأطفال في 

�ساعات �لليل لتهدئته و�لطمئنان عليه.12 

وتلّقت فتيات �لموؤ�س�سة �أحيانًا درو�سهن في 

�لهو�ء �لطلق تحت �لأ�سجار �لو�رفة، �لأمر �لذي 

دخل �لفرح �إلى نفو�سهن.
ُ
كان ي

حتى �سنة 1950، كانت د�ر �لطفل تتاألف 

من بنايتين ت�سمالن ع�سرين غرفة، وتحيط 

بهما �أر�ص و��سعة تبلغ م�ساحتها دونمًا 

و�حد�ً، فيها مالعب و�أر�جيح، وحد�ئق من�سقة 

وحر�ص �سغير من �سجر �ل�سنوبر ملحق بها.13 

هذه �لعو�مل من توفير بيئة �آمنة وموقع مريح 

وف�ساء خارجي، �سكلت جميعها �إمكانات 

لتفريغ �ل�سغط �لد�خلي لدى �لأطفال.

2- تنظيم برنامج �الأطفال و�إ�سغالهم 

بالمو�سيقى و�لر�سم و�لتطريز: تم �إ�سغال وقت 

�لأطفال بحيث يعتني �لكبير بال�سغير، 

وتن�سئتهم على �أنهم �إخوة و�أخو�ت يت�ساركون 

مجزرة دير يا�سين، ثم �ن�سمام �أطفال من 

�أنحاء فل�سطين، �إلى �أطفال هذه �لقرية بحيث 

 �ل�سوؤ�ل كيف 
ّ
�أ�سبح عددهم 400 طفل،7 يلح

��ستطاعت هذه �ل�سيدة �لتعامل مع هذ� �لعدد 

�لكبير من �لأطفال �لذين مرو� ب�سدمات 

نف�سية، وعا�سو� كثير�ً من �لم�ساهد �ل�سعبة 

�لتي لها �أبعادها و�آثارها في �سخ�سية �لطفل، 

وكيف تمكنت على �لرغم من ذلك من تن�سئتهم 

وتخريجهم من ح�سن موؤ�س�ستها؟

1- توفير �لبيئة �الآمنة: نالحظ �أن 

�لم�سكلة �لأولى �لتي و�جهتها �ل�سيدة هند مع 

�لأطفال على �ل�سعيد �لنف�سي، كانت عقب �أيام 

قليلة من جمعها �أطفال دير يا�سين، و�إيو�ئهم 

في غرفَتي �لح�سانة في �سوق �لح�سر. �إذ تذكر 

�لح�سيني في ت�سجيل �سوتي، �أنها ز�رت 

�لح�سانة في �أحد �لأيام لتجد �لأطفال 

يجل�سون في د�ئرة، يبكون وي�سربون بع�سهم 

بع�سًا، وحين �ساألتهم لماذ� يفعلون هذ�؟ 

�أجابوها �أنهم يخافون كثير�ً خالل �لليل من 

�سوت �لر�سا�ص و�لقنابل.8

تعود �لذ�كرة بمريم بركات فتذكر �أن �أحد 

�أقربائها �أخبر �سقيقها �لأكبر وزوجة �أبيها، 

�للذين عثر� عليها في �سلو�ن، عن �ل�سيدة هند، 

و�قترح عليهما ت�سليمها و�سقيقيها لرعايتها. 

وهناك في �لغرفتين في �سوق �لح�سر تتذكر 

مريم �سظايا �لقنابل في �لحو�ص، ومحاولتهم 

�أحيانًا �للعب بها، وتاأنيب �لمربية حنة كر�سة 

حين تالحظ هذ�، وبكاءهم خوفًا في �لليل، 

�إلى �أن �نتقلو� �إلى مكان �آخر.9

تذكر �لح�سيني في �ل�سريط �لت�سجيلي، �أن 

�لحل �لأكثر مالءمة، و�لذي �رتاأته �إز�ء فزع 

�لأطفال في �لليل، هو �أن تنتقل لتعي�ص معهم 

في �لمكان نف�سه، لكن رئي�سة �لر�هبات في 

دير �سهيون )حيث �أقامت فترة �لحرب(، 
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�ساب  مر�ت  وتجيب  �لبيانو  على  لنا 

ليعزف لنا، وكنا نغني مع بع�ص �أغاني 

و�لتطريز  �لر�سم  تعلمنا  وكانت  مفرحة، 

�لفالحي.16

وتوؤكد مريم �أن هذ� كان يثير كثير�ً من �لبهجة 

في نفو�سها هي وزميالتها. وهذ� �لهتمام 

بالأ�ساليب �لفنية لم ينح�سر في �أول عامين 

من تاأ�سي�ص د�ر �لطفل، و�إنما ��ستمر في 

�لخم�سينيات �أي�سًا، كما ت�سهد هد�ية �لح�سيني 

�لتي ن�ساأت وترعرعت في �لموؤ�س�سة منذ �سنة 

17 .1954

3- �إن�سانية هند �لح�سيني و�سخ�سيتها: 

يمكن مالحظة �أن �لعديد من �لمرّكبات �أدى 

دور�ً في م�ساعدة هند على حل م�سكالت 

في �لم�سوؤوليات، لتحقيق �لمهمات �لمطلوبة 

منهم. وقد جرى �تباع �أ�سلوب �لفرق لتنظيم 

�لحياة �ليومية في �لد�ر، �إذ ُق�سم �لأطفال �إلى 

�ستة فرق )�لتنظيف؛ �لخياطة؛ �لغ�سيل و�لكي؛ 

�لطبخ؛ �لحديقة؛ �ل�ستقبال(.14 وفي �لوقت 

عينه �هتمت �لح�سيني باإ�سغال �لأطفال 

بن�ساطات �إيجابية، وبهذ� �ل�سدد تقول �ل�سيدة 

ح. ي. )�لتحقت بد�ر �لطفل في �سنة 1949( �إن 

�ل�سيدة هند كانت تعزف لهم على �لبيانو، 

وتعلمهم �لر�سم.15

وفي �ل�سياق نف�سه، تقول �ل�سيدة مريم 

بركات:

على  نطلع  تخّلينا  هند  �ل�ست  كانت 

وتعزف  بال�سالون،  وتجمعنا  بيتها 

يف �لباحة خلل �ال�سرت�حة.

�مل�سدر: موقع ''د�ر �لطفل �لعربي''، يف �لر�بط �الإلكرتوين �لتايل:

http://www.dartifl.org/ar/ar/10/100/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%
D9%8A%D8%A7%D8%AA.htm
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هذ�. هنا ��ستدعت �ل�سيدة هند جميع 

�لمدر�سات، وبّلغتهن �أن عليهن معاملة 

�لفتيات بالح�سنى، وقامت ب�سطب برنامج 

�لطعام لهذين �ليومين، �آمرة بتغييره، ثم 

�أخذت مريم لتتناول �لغد�ء معها ومع و�لدتها 

في بيتها.20

كذلك �عتادت �لح�سيني، ب�سورة عامة، 

��ستدعاء �أي طفلة تعاني م�سكلة �أو يبدو �لحزن 

عليها، �إلى غرفتها لمحادثتها و�ل�ستماع 

�إليها، ثم تر�سل �إلى �لمربية لإعالمها 

بالنو�ق�ص في �لأ�سلوب �لذي تتبعه، مانحة 

�إياها مالحظات للتعامل. وكان بابها مفتوحًا 

�أمام �لجميع، على �لرغم من عدد �لأطفال 

�لكبير في �لموؤ�س�سة، و�لذي تجاوز �أحيانًا 

400 طفل.21

و�هتمت �لح�سيني بتلّقي �لأطفال �لرعاية 

�ل�سحية �لمالئمة، وقد تطوع طبيب �لأطفال 

�أمين �سالح محجج، وطبيب �لأ�سنان 

�أجنتياد�ص في �لأعو�م �لأولى لتاأ�سي�ص 

 �لموؤ�س�سة، ثم تطوع في مرحلة لحقة

د. �سبحي غو�سة، ود. �أمين �لخطيب، عالوة 

على �أطباء تولو� �لرعاية في عياد�ت خارجية. 

وتم توظيف ممر�سة مقيمة د�خل �لموؤ�س�سة 

لمدة 21 عامًا )1959 - 1980(.22 وكانت 

�لح�سيني قد �أر�سلت بنات من د�ر �لطفل 

لدر��سة �لتمري�ص �إلى جانب �لخدمة 

�لجتماعية في �ألمانيا.23

وتذكر �بنتها هد�ية �أن �ل�سيدة هند بقيت 

حتى �أيامها �لأخيرة، تطلب �أن تذوق �لأكل 

قدم �إلى �لفتيات لتتاأكد �أنه لذيذ، وكانت 
ُ
�لذي ي

تحب �لجلو�ص على �سرفتها، �أو قرب �لنافذة 

لت�سمع �سوت �لطفالت، و�إذ� لم ت�سمعهن تنادي 

�سائلة: ''هدهد وين ع�سافيري؟'' لتبقى مطمئنة 

�إلى �أن بناتها بخير و�سعادة.

�لأطفال �لذين �لتحقو� بالموؤ�س�سة، لكن ما 

يمكن ت�سجيله، ��ستناد�ً �إلى موظفات عملن 

ين في د�ر �لطفل، هو �أن 
ّ
معها، وطفالت ترب

قلب هند �لح�سيني و�سخ�سيتها كانا �أكثر ما 

منحهن �لأمان، و�ساعدهن في تجاوز �لمحنة 

�سن لها.
ّ
�لتي تعر

فقد �هتمت بالأطفال ورعتهن بقلب رحب 

ومحبة كبيرة، وكما ذكرنا �سابقًا، فاإنها 

درجت على �لنهو�ص مرتين خالل �لليل 

ة �لأطفال فتطمئن على 
ّ
لتطوف بين �أ�سر

�أحو�لهم.18 وكذلك، فاإنها مدت �أو��سر �ل�سد�قة 

بينها وبين �لفتيات فكانت قريبة منهن، �إذ 

كانت تجمعهن حولها ع�سر كل يوم تقريبًا 

في �ساحة �لد�ر وتقوم بمحادثتهن، �لأمر �لذي 

�أحببنه و�نتظرنه ب�سوق طو�ل �ساعات �ليوم، 

كما كانت تبني مع �لفتيات رجل ثلج في 

ف�سل �ل�ستاء، وكّن يطفن حوله وهّن يغنين.19

وتمكنت �لح�سيني �أي�سًا من منح �لفتيات 

�ل�سعور بالأمان، من خالل معالجة �لم�سكالت 

�لتي يو�جهنها مع طاقم �لمدر�سات. �إذ تتذكر 

مريم بركات �أنها لم تكن تحب تناول وجبة 

�لغد�ء �لتي تقدمها �لموؤ�س�سة �أيام �لثالثاء 

و�ل�سبت، وحاولت �إحدى �لمدر�سات �إجبارها 

على تناول وجبة �لغد�ء، وعاقبتها عند 

 
ّ
رف�سها بقر�ص �أذنها. كانت �ل�سيدة هند تهم

بدخول قاعة �لطعام مع مجموعة من �لزو�ر، 

عندما �سهدت ذلك، وحاولت �لمعلمة �لدعاء 

�أن مريم، �لتي �سرعان ما تقياأت �لطعام �لذي 

�أُجبرت على �أكله، مري�سة. لكن �ل�سيدة هند 

�نتبهت �إلى �أذن مريم �لحمر�ء، و�ساألتها عن 

�سبب رف�سها �لطعام، فاأخبرتها مريم �أنها 

وجميع �لفتيات يكرهن طعم �لوجبة �لمقدمة 

في هذين �ليومين، لكن �لأخريات ياأكلن 

ب�سمت وهي ل ت�ستطيع �إجبار نف�سها على 
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و�لأمان. وتذكر هد�ية هند �لح�سيني ــ �بنتها 

بالتبّني ــ �أن هند غالبًا ما كانت تقول لها 

وللفتيات �لأُخريات حين يبكين يتمهن ''�أنا 

يتيمة مثلكن، ومررت بظروف �سعبة �أي�سًا.''26

لم يقف �ليتم حاجز�ً بين هند �لح�سيني 

وبين تقدمها في �لحياة وتطوير نف�سها، 

ينت عقب تخرجها من مدر�سة ر�هبات 
ُ
فع

�سهيون في �سنة 1938، معلمة للغتين 

�لعربية و�لإنجليزية في مدر�سة �لبنات 

�لإ�سالمية. وكانت م�ساركة في حركة �لك�سافة 

�لفل�سطينية، وحين �سدها �إطار �لعمل 

�لجتماعي، توقفت عن �لتدري�ص، و�ن�سمت 

�إلى جمعية �لت�سامن �لجتماعي �لن�سائي27 

في �سنة 1945. ويت�سح عند مر�جعة �سيرتها 

�لذ�تية، �أن هند كانت �ساحبة دور فاعل في 

�لجمعية، من توّلي �لمر��سالت، و�ل�سفر مع 

ان و�لقاهرة، و�إلقاء �لكلمات، 
ّ
�لجمعية �إلى عم

وكذلك قيادة �سيارة �لجمعية. وما جاء في 

كلمتها لدى �لحتفال بذكرى تاأ�سي�ص �لجمعية 

في �أيار/مايو 1947، �إنما يوؤكد �هتمام 

جمعية �لت�سامن �لجتماعي و�هتمامها 

�لخا�ص، برعاية �لأيتام �لذين توفي �آباوؤهم 

خالل �لحرب �لعالمية �لثانية، و�أهمية �لحاجة 

�إلى �لتركيز على �لخدمة �لجتماعية �أكثر من 

�ل�سيا�سة.

و�ساركت �لح�سيني عقب تاأ�سي�ص د�ر 

�لطفل، في �لعديد من �لموؤتمر�ت �لمعنية 

بالحقل �لجتماعي في كثير من �لدول، مثل 

حلقة �لدر��سات �لجتماعية �لثالثة للدول 

قدت في دم�سق في �سنة 1952، 
ُ
�لعربية �لتي ع

وموؤتمر خبر�ء �لتدريب �لمهني لل�سرق �لأو�سط، 

قد في لبنان في �سنة 1953، 
ُ
و�لذي ع

وغيرهما. وتذكر هند في تاأريخ ل�سيرتها مع 

د�ر �لطفل، �أنها �سعرت بالحاجة �إلى معلومات 

تقول هد�ية �لح�سيني:

زرعت ماما هند �لإن�سانية بيننا وروح 

على  نن�ساأ  فجعلتنا  �لو�حدة،  �لأ�سرة 

بع�سنا  ون�ساعد  نحب  �أخو�ت،  �أننا 

فتيات  �لموؤ�س�سة  في  كان  �إذ  �لبع�ص، 

يعانين من عجز �سحي، فكان علينا �أن 

طفولتي  �أن  �أتذكر  �سخ�سيًا  ن�ساعدهن. 

�سعيدة،  طفلة  وكنت  هنا،  جميلة  كانت 

هويتي،  عن  �أ�سئلتي  تزد�د  بد�أت  حتى 

�لحقيقية  �أمي  لي�ست  �أنها  فهمت  وحين 

وكانت  طبعي.  حّدية  و�زد�دت  عانيُت 

ُتكثر �لحديث معي وتقول لي �أنها مثلي 

يتيمة، و�أن �ليتم لي�ص عيبًا.24

و�أ�سافت هد�ية �أن �هتمام هند لم يقت�سر على 

طفالتها، بل كثير�ً ما كان يتوجه �سكان من 

�لمدينة لأخذ م�سورتها في م�سكالت �أُ�سرية 

�ءها، فت�ساعدهم على حلها. وت�سهد 
ّ
يعانون جر

هد�ية �أنها كثير�ً ما ر�أت �لنا�ص يدخلون �إليها 

بوجوه متكدرة، ثم يخرجون با�سمين. وغالبًا 

ما �أو�ست هند، هد�ية باأن: ''�أبقي باب بيتك 

ن يحتاج �إليك.''25
َ
مفتوحًا، فال يق�سدك �إّل م

4- �لتجربة �لحياتية و�لموؤهلت 

�لعلمية: عرفت �لح�سيني معنى �ليتم من 

خالل تجربتها �لخا�سة، بوفاة و�لدها طاهر 

�لح�سيني وهي في �لثانية من عمرها، لكن 

يبدو �أن ن�ساأتها في بيت جدها مع �إخوتها 

و�أولد عمومتها، جعلتها تعتبر طفولتها 

طفولة �سعيدة، وهو ما يمكن مالحظته في 

�لمقالت �لتي تنقل �سيرتها. ول بد من �أن هذه 

�لتجربة �ساعدت هند في فهم منغ�سات �لفقد ــ 

على �لرغم من �ختالف �لظروف ــ وفهم �أهمية 

وجود بيئة حا�سنة ُت�سعر �لطفل بالدفء 
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�ساعدها في جمع �أطفال دير يا�سين 

لرعايتهم.30 من جانب �آخر تتذكر كل من مريم 

بركات �لتي �لتحقت بد�ر �لطفل )1948 - 

1951(، وهد�ية �لح�سيني �لتي �لتحقت بد�ر 

�لطفل منذ �سنة 1954، عالقة �ل�سد�قة �لقوية 

�لتي جمعت �ل�سيدة هند بال�سيدة �إليز�بيث 

)ليز�( حنا نا�سر، �لحا�سلة على �للقب �لأول 

في �لعلوم �لجتماعية و�لتربية في �سنة 

1933، وهي �أول �مر�أة ت�سغل من�سب د�ئرة 

�ل�سوؤون �لجتماعية في �لقد�ص.31 وقد �ن�سمت 

نا�سر لتكون بين �لأع�ساء �لموؤ�س�سين لد�ر 

�لطفل، وتذكر �ل�سيدة هد�ية �أن �ل�سيدة هند 

كثير�ً ما كانت ت�ستعين بها للت�ساور في بع�ص 

�لحالت �ل�سعبة �لتي تو�جهها مع �لفتيات.32

ويرد في تقرير �لموؤ�س�سة ل�سنة 1949 - 

1950 �أن د�ئرة �ل�سوؤون �لجتماعية، ود�ر 

ن قدمو� 
ّ
�ليتيم �لعربي في حيفا كانا مم

�لم�ساعد�ت �لمادية و�لمعنوية �إلى �لد�ر.

وبعد �لطالع على �سجالت �لموظفين في 

�لموؤ�س�سة، نجد �أنه تم تعيين موظفات في 

�لمجال �لتربوي مع بد�ية �ستينيات �لقرن 

ينت �ل�سيدة �لألمانية �أناليز� 
ُ
�لع�سرين، �إذ ع

�ستركر كمعلمة وم�ست�سارة تربوية )1962 - 

1973(، و�ن�سمت �لآن�سة با�سمة فار�ص، وهي 

ع�سو موؤ�س�ص في د�ر �لطفل، �إلى طاقم تلك 

�لد�ر، كموجهة تربوية خالل �لفترة 1965 - 

1974. 33 وتذكر �ل�سيدة ماهرة �لدجاني 

تعيين كل من ر�ئف دروي�ص و�ساب من �آل 

علي�ص، عامَلين �جتماعيين في �لموؤ�س�سة في 

�ستينيات �لقرن �لع�سرين.34

6- تاأهيل طاقم متخ�س�ص بالخدمة 

�الجتماعية من بنات د�ر �لطفل: قامت 

�ل�سيدة هند في بد�ية �ل�ستينيات باإر�سال 

مجموعات من بنات د�ر �لطفل �إلى �ألمانيا 

تربوية �جتماعية �أكثر �إلمامًا و�ت�ساعًا، 

ل م�سوؤوليتها تجاه 
ّ
لت�ساعدها على تحم

�لأطفال، �لأمر �لذي دفعها �إلى �للتحاق 

 بجامعة هامبورغ في �ألمانيا �لغربية

)1963 - 1965(، لأربعة �أ�سهر �سنويًا، لثالثة 

�أعو�م متتالية، من �أجل زيادة وتحديث 

معلوماتها في هذ� �لمجال.28 وترى �لمديرة 

�لحالية لموؤ�س�سة د�ر �لطفل �لعربي �ل�سيدة 

ماهرة �لدجاني �أن �لتجربة �لذ�تية لل�سيدة 

تم، وفهمها �لعو�مل 
ُ
هند، وما و�جهته من ي

�لمحيطة �لتي �ساعدتها على تجاوز ذ�ك 

�لنق�ص كالبيئة �لآمنة و�لمو�سيقى، �أمور 

�ساعدتها كثير�ً، وخ�سو�سًا في �لبد�ية، على 

�لتعامل مع �لأطفال.29

5- �ال�ستعانة بمهنيين في مجال 

�لخدمة �الجتماعية: يمكن مالحظة �أن عمل 

�ل�سيدة هند �سمن جمعية �لت�سامن 

�لجتماعي �لن�سائي، وكونها �بنة عائلة 

عريقة ومعروفة، كانا عامَلين م�ساعَدين في 

ت�سكيل عالقات و��سعة مع �سخ�سيات قيادية، 

مثل رئي�ص �لبلدية �آنذ�ك �أنور �لخطيب، 

و�سخ�سيات فاعلة ونا�سطة �جتماعيًا من 

زميالت في �لجمعية مثل �ل�سيدة با�سمة 

فار�ص. فقد �ساعدتها هذه �لعالقات في �إن�ساء 

وتطوير موؤ�س�سة د�ر �لطفل، عن طريق جمع 

�لتبرعات ون�سر فكرة �لموؤ�س�سة، و�إيجاد 

�أ�سدقاء موؤ�س�سين في د�ر �لطفل، �إذ تذكر 

�لح�سيني في ت�سجيل �سوتي �أنها و�لآن�سة 

با�سمة فار�ص توجهتا �إلى د�ر �لبلدية لتطلبا 

�لم�ساعدة في توفير �لطعام لالأطفال، فوجدتا 

�أنور �لخطيب يدعو �لتجار �لحا�سرين لطلب 

رخ�ص، �إلى تقديم �لتبرعات للموؤ�س�سة.

وتذكر �لح�سيني في �لت�سجيل نف�سه، �أن 

�ل�سيد عدنان �لتميمي، وهو نا�سط �جتماعي، 



114جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 1822018

وتطوير �آفاقها، في �لوقت �لذي لم تكن جميع 

هذه �لأمور متاحة للفتيات في ذلك �لوقت. 

ن من مقابلة �أُجريت معها، على �لأرجح 
ّ
ونتبي

في �سنة 1985، وُن�سرت في كتاب تاأبيني 

عنها، �أن �ل�سفر و�لدر��سة في �ألمانيا جعالها 

تّطلع على �أ�ساليب �لتدري�ص �لحديثة، و�أهمية 

تطوير �لقدرة على �لبحث عند �لطالب. و�سعة 

�طالعها جعلتها تذكر في �لمقابلة ذ�تها �أنها 

على �لرغم من جميع �لإنجاز�ت �لتي حققتها 

�لموؤ�س�سة، فاإنها ل تز�ل غير مرتاحة، وت�سعى 

لتطوير �لو�سع �لتربوي في موؤ�س�ستها.37

ويبدو �أن يتمها دفعها �إلى �لهتمام 

بالأيتام، وهو ما يظهر من خالل عملها في 

جمعية �لت�سامن �لجتماعي �لن�سائي 

و�لموؤ�س�سة �لتي �أ�س�ستها، فقد �ندفعت لتحمل 

�لم�سوؤولية تجاه �لأطفال �لذين �لتقتهم 

م�سادفة، وقررت تكري�ص حياتها في �سبيلهم، 

وعدم �لزو�ج لعتقادها �أن �لزوج لن يقبل باأن 

ي�ساركه حياته هذ� �لعدد كله من �لأطفال، كما 

قالت �بنتها هد�ية. وفي هذ� دللة على قوة 

�سخ�سيتها من جهة، وعلى �أن �لأمومة كانت 

في درجة �أعلى من �لأهمية بالن�سبة �إليها من 

�لزوج، �إذ قامت بتبّني هد�ية لتعي�ص تجربة �أن 

تكون �أمًا ترعى طفلة منذ مر�حل �لطفولة 

�لمبكرة، وهي تجربة ذ�ت دور مهم في ت�سكيل 

�لرو�بط بين �لطفل و�أمه. ويرجح �أن تكون هذه 

�لتجربة قد �ساعدتها �أي�سًا في تطوير قدر�تها 

على �لتعامل مع باقي �لفتيات. و�عتبرت في 

مقابلة لها �أن توجهها �إلى �لعمل في ميد�ن 

�لطفولة، جاء لكونها ترى في �لطفل �لحا�سر 

و�لم�ستقبل، و�أن �لطفولة في ر�أيها هي ''�لطهر 

و�لو�سوح و�لبهجة، وطفل �ليوم هو �أمل �لأمة 

�لمرتجى وغدها �لمرتقب ]....[ وهو �أعظم 

��ستثمار ب�سري و�أثمن مدخر.''38

لتلّقي �لدر��سة في مجال �لخدمة �لجتماعية، 

ووفرت لهن هناك مربية لتطمئن عليهن خالل 

�إقامتهن للدر��سة. كما �أر�سلت ق�سمًا من 

�لفتيات �إلى م�ست�سفى �لكاريتا�ص لالأطفال في 

بيت لحم، للمد�ومة في دور�ت للتعامل مع 

�لطفل، ودور�ت نف�سية.35

و�أ�س�ست �لح�سيني في �سنة 1971 معهد 

�لتربية و�لخدمة �لجتماعية، ومدة �لدر��سة 

فيه ثالثة �أعو�م، وكان من �أو�ئل �لمعاهد في 

هذ� �لمجال في فل�سطين. وفي �سنة 1982 تم 

�فتتاح كلية �لآد�ب للبنات )كلية هند �لح�سيني 

للبنات لحقًا( بم�ساعدة منظمة �لموؤتمر 

�لإ�سالمي، وقدمت �لكلية ثالثة تخ�س�سات 

بدرجة بكالوريو�ص )خدمة �جتماعية؛ �آد�ب 

�للغة �لعربية؛ �آد�ب �للغة �لإنجليزية( مدة 

تدري�ص كل منها 4 �أعو�م، وجاء هذ� �إيمانًا 

منها باأهمية �لتاأهيل و�لتخ�س�ص �لعلمي، 

مثلما قالت في �سنة 1985:

قادرة  تكون  كي  �لمر�أة  لإعد�د  ن�سعى 

على مو�جهة �لحياة بعقل �سليم ومنطق 

�سليم. فتعليم �لفتاة ل يعني بال�سرورة 

�أ�سا�سًا  يعني  بل  وظيفة،  على  ح�سولها 

�إعد�د فتيات متعلمات و�أمهات قادر�ت 

و�أطفالهن  �أُ�سرهن  مع  �لتعامل  على 

بطريقة علمية و�عية.36

يمكن �أن ن�ستنتج �أن لدى �ل�سيدة هند عدة 

مقومات �ساعدتها في تطوير موؤ�س�سة د�ر 

�لطفل �لعربي، و�لتعامل مع �لأعد�د �لكبيرة 

لالأطفال �لذين تولت رعايتهم، فهي كانت ذ�ت 

�سخ�سية قيادية. وكونها �بنة لعائلة عريقة 

من مدينة �لقد�ص، �أمر �ساعدها في �لدر��سة 

و�ل�سفر و�لنخر�ط في �لعمل �لمجتمعي 
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تّدخر جهد�ً في تحقيق هذه �لأهد�ف، �سو�ء 

بتطوير معرفتها �لذ�تية و�أدو�تها �لعالجية 

مثل �إ�سغال �لأطفال بالمو�سيقى و�لر�سم 

و�لتطريز، لتفريغ طاقاتهم �لإيجابية 

و�ل�سلبية، و�لتي هي �أ�ساليب عالجية �زد�د 

�لوعي �إليها حديثًا، �أو بن�سر �لمعرفة 

و�لتخ�س�ص �لعلمي في و�سط بنات �لموؤ�س�سة. 

فقد �نطلقت موؤ�س�سة د�ر �لطفل �لعربي في 

مدينة �لقد�ص، كد�ر حا�سنة لالأيتام ذكور�ً 

و�إناثًا في �لأعو�م �لأولى، ثم �قت�سرت على 

�لإناث، موفرة �سفوفًا تدري�سية للح�سانة 

حتى �ل�سف �لثالث. ور�حت تتطور بف�سل 

�لتبرعات �لتي ح�سلت عليها، لتزد�د �ل�سفوف 

�لتدري�سية حتى �لمرحلة �لثانوية، وتهتم 

بتوفير تدريب مهني لنزيالت �لد�ر، في 

�لخياطة و�سناعة �سالل �لق�ص و�لطباعة... �إلخ، 

لتمّكنهن من �إعالة �أنف�سهن في �لم�ستقبل. 

وح�سلت �لموؤ�س�سة على �لتبرعات من 

�لمقد�سيين في بد�ية �نطالقتها بتوفير 

�لحاجات �لأ�سا�سية من �أطعمة و�أغطية، ثم 

�زد�دت �سبكة �لتبرعات من �أهل �لخير من 

فل�سطين و�لدول �لعربية، ومن �لجاليات 

�لعربية �لمغتربة.

�فتتحت �لموؤ�س�سة معهد �لتربية و�لخدمة 

�لجتماعية في �سنة 1971، �لذي تطور ودفع 

�لح�سيني �إلى تاأ�سي�ص ''كلية �لآد�ب للبنات'' 

�لتي �فُتتحت في �سنة 1982، وقد حملت هذه 

�لكلية ��سم هند �لح�سيني عقب وفاتها. وبرزت 

ف 
ِّ
عر

ُ
في �سنة 1962 فكرة �إن�ساء مركز تر�ثي ي

بالما�سي �لفل�سطيني، وتطورت �لفكرة لي�سبح 

�لمركز في �سنة 1979 متحف �لتر�ث �ل�سعبي 

�لعربي �لفل�سطيني. وفي �سنة 1982 قامت 

�ل�سيدة هند ب�سر�ء ق�سر �أديب �للغة �لعربية 

محمد �إ�سعاف �لن�سا�سيبي، وجرى �فتتاحه في 

وتتو�فق �لأ�ساليب �لتي �تبعتها �لح�سيني 

لتوفير �لحاجات لأطفالها، مع نظرية ما�سلو 

)Maslow( عن �لتحفيز �لإن�ساني، و�لتي تف�سر 

دو�فع �لإن�سان �إلى �لعمل و�لإنتاج، وتنطلق 

من �أنه كلما تحققت �سرور�ت �أ�سا�سية، فاإنه 

يمكن لالإن�سان �لتطور في تحقيق درجة �أُخرى 

من �لإنجاز�ت حتى �لو�سول �إلى تحقيق 

�لذ�ت.39

�نطلقت �لح�سيني بتحقيق �لدرجة �لأولى 

من �لحاجات لرعاية �لأطفال، وهي �لحاجات 

�لأ�سا�سية من ماأكل وم�سرب ونوم، ثم �نتقلت 

�إلى توفير �لأمان، من مكان مالئم يحافظ 

على �ل�سالمة �لج�سدية لالأطفال، ويهتم 

ب�سحتهم، �إلى وجودها ك�سخ�ص د�عم 

وحا�سن يقدم �لأمن �لأُ�سري لهم. في �لخطوة 

�لتالية جرى �لعمل على ت�سكيل فرق لالأطفال 

وتقا�سم في �لمهمات، وزرع روح �لأ�سرة 

و�لتعاون بين �لأطفال، وهكذ� حققت �لح�سيني 

�لدرجة �لثالثة �لتي ُتعنى بالحاجات 

�لجتماعية. وبال�ستمر�ر في تطوير �لموؤ�س�سة، 

ورعاية �لفتيات و�إر�سالهن لتلّقي �لدور�ت 

و�لدر��سات �لعليا، و�إح�سار �لزو�ر وم�ساركة 

�لطالبات في مختلف �لن�ساطات، وتمكين 

�لفتيات ودعمهن، م�ست لتحقيق �لدرجة 

�لر�بعة، وهي �لحاجة �إلى �لتقدير، من تقدير 

ذ�تي �إلى ك�سب �حتر�م �لآخرين، و�أكثر ما يدل 

على هذ� �سعيها لتعزيز ثقة �لفتيات باأن �ليتم 

لي�ص عيبًا. وموؤ�س�سة �لطفل �لعربي بما ك�سبت 

من �حتر�م وتقدير من مختلف �لأو�ساط 

ت هذه �لحاجة وعززت �لثقة 
ّ
�لجتماعية، لب

لدى �لفتيات، ومن هنا �سار �لمجال مفتوحًا 

�أمامهن لتطوير �أنف�سهن، وتحقيق ذو�تهن 

ومو�جهة �لتحديات في �سبيل �لنجاح.

ا تقدم �أي�سًا �أن �لح�سيني لم 
ّ
ون�ستنتج مم
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�لموؤ�س�سة، وهي �أم وجّدة، ول تز�ل ت�سكن في 

بيت جد هند د�خل حدود �لموؤ�س�سة، فقد نظرت 

�إلى �سورة هند قبالتها وقالت و�لدمعة في 

عينها:

نتعامل �أنا وخريجي �لد�ر على �أننا �إخوة 

�أو  يت�سلون،  ما  �أمي، وكثير�ً  ربتنا  كما 

 ،
ّ
علي و�لطمئنان  لل�سوؤ�ل  يح�سرون 

ومنذ وفاتها وحتى �ليوم ما زلت �أ�سعر 

بوجودها و�أحدثها. �أ�سمت �لموؤ�س�سة د�ر 

�إيجابيًا،  موؤ�سر�ً  ليحمل  �لعربي،  �لطفل 

بالعتز�ز،  هنا  �لمقيم  �لطفل  ولي�سعر 

�ليتيم'' مثاًل،  ''د�ر  ��سم  فلم تطلق عليها 

�أن  و�أوؤمن  �لأطفال بالنق�ص.  لئال ي�سعر 

ماما هند هي �سيدة �لخدمة �لجتماعية 

في �لبلد، ولها قلب كبير من �ل�سعب �أن 

يكون مثله.43

هكذ� تمكنت هند �لح�سيني من �إحياء �لنور في 

عيون وقلوب �لأطفال �لذين �سقطو� من 

�أع�سا�ص �أهاليهم �لد�فئة ليكونو� تحت 

رعايتها، فاأجادت �حت�سانهم، وعملت على 

تمكينهم من �لتقدم و�لنجاح في حياتهم، 

وتاأ�سي�ص و�حدة من �أكبر و�أهم موؤ�س�سات 

جت 
ّ
�لقد�ص، �لتي رعت مئات �لأيتام، وخر

�آلف �لطلبة من مدر�ستها، و�سكلت وت�سكل 

معلمًا وطنيًا وثقافيًا في �لمدينة. 

�سنة 1986 مركز�ً لالأبحاث �لإ�سالمية، وهذ� 

�لمركز يحفظ 297 مخطوطًا، وهو �ليوم 

مكتبة ومركز ثقافي.40

�لأمر �لموؤكد �أن �إر�دة �ل�سيدة هند و�إيمانها 

بالفكرة، هما �أكبر محرك قادها و�لموؤ�س�سة 

�إلى هذ� �لنجاح:

مطالبون  ورجاًل  ن�ساء  جميعًا  نحن 

وبالعمل  �أنف�سنا  في  �لثقة  بتعميق 

لإر�دتنا  مالكين  نظل  حتى  متكاتفين 

وحدودنا.  هويتنا  على  محافظين 

�أن  تام  وعي  على  نكون  �أن  وعلينا 

خالق  عن�سر  �لفل�سطيني  �لعن�سر 

وتوفرت  �لظروف  له  �أتيحت  لو  مبدع، 

�سعب  نحن  �لمنا�سبة...  �لإمكانيات 

نن�سى  �أن  ينبغي  ولكن  وقادر،  �سابر 

خالفاتنا ونمار�ص �سوؤون حياتنا، بعيد�ً 

عن �لرتجال و�لفو�سى.41

ختمت طفلة دير يا�سين �ليتيمة مريم حديثها 

معي عن �ل�سيدة هند �لح�سيني ود�ر �لطفل 

�لتي غادرتها بعد ثالثة �أعو�م من �إقامتها 

فيها، بالقول: ''يا ريت لو يرجع �لزمن و�أرجع 

�إلى د�ر �لطفل''،42 لتبقى �ل�سيدة هند ود�ر 

�لطفل، �بت�سامة منيرة و�سط �لظلمة �لتي 

�أحاطت بذ�كرة طفولتها.

ا �ل�سيدة هد�ية هند �لح�سيني �لتي تتولى 
ّ
�أم

منذ �لثمانينيات �إد�رة �لق�سم �لد�خلي في 
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